
Proč jsme to nenahlásili: kampaň k rozšíření povědomí o sexuálním násilí

K  příležitosti  25.listopadu,  na  který  připadá  Mezinárodní  den  za  odstranění  násilí  páchaného  na
ženách,  spouští  organizace  proFem  -  centrum  pro  oběti  domácího  a  sexuálního  násilí,  o.p.s. ve
spolupráci s pěti studenty a studentkami novou kampaň s názvem Proč jsme to nenahlásili. Záměrem
kampaně je upozornit na řadu rozličných důvodů, kvůli kterým většina obětí a přeživších sexuálního
násilí daný trestný čin nikdy nenahlásí. A tím přispět k zvýšení informovanosti o sexuálním násilí.

„Hlavním prvkem kampaně jsou plakáty se svědectvím reálných osob o problematice sexuálního násilí.
Inspirovali  jsme  se  projektem  z  USA  Why  I  didn’t  report,  který  nás  zaujal  svou  jednoduchostí
a naléhavostí: i přes rozšířenost v naší společnosti není problém sexuálního násilí řešen tak akutně, jak
je třeba“ objasňuje Jakub Knott, student a jeden ze spoluautorů kampaně. Kampaň bude realizována
jak na sociálních sítích, tak v budoucnu také tištěnými plakáty ve veřejném prostoru. “Tištěné plakáty
představují  další  způsob,  jak  projekt  a  problematiku  sexuálního  násilí  zase  o  kousek  více  přiblížit
veřejnosti. Je to právě ona forma ručně psaných svědectví, která dělá projekt atraktivním, a která dává
příběhům autenticitu.” doplňuje Knott.

“Projekt vnímáme jako unikátní a odvážný právě tím, že sdílí reálné příběhy. Věříme, že právě i díky
tomu se nám podaří objasnit, že oběti a přeživší sexuální násilí nenahlašují nejen ze strachu, že by jim
nikdo nevěřil,  ale také na základě předchozích zkušeností s policií  nebo negativními reakcemi okolí.
Pachateli sexuálního násilí jsou nejčastěji také osoby nejbližší a roli může hrát strach ze zhoršení násilí,
vyhrožování  nebo i  pocit,  že toto je něco normálního.” uvádí  Dana Pokorná, terapeutka a vedoucí
sociálních služeb v organizaci proFem

Kampaň můžete  sledovat  na  Instagramu,  Facebook  u   nebo  webu.  Pokud jste zažili/y  nebo zažíváte
sexuální násilí (znásilnění, sexuální obtěžování,..) nebojte se obrátit na odbornou pomoc. Organizace
proFem je například k dispozici na chatu, který můžete využít anonymně. 

Příběhy sdílené na sociálních sítích a webu kampaně budou doplněny edukativním obsahem a kontakty
na pomáhající  organizace.  Zveřejnění  celé kampaně organizace naplánovala  právě na 25.listopadu,
protože většina obětí a přeživších sexuálního násilí jsou ženy a dívky. 25. listopad je považován za den
boje proti genderově podmíněnému násilí již od roku 1981. Valné shromáždění OSN pak dne 7.2.2000
přijalo relozuci  54/134, kterou oficiálně ustanovilo 25.listopad jako Mezinárodní den za odstranění
násilí  páchaného na ženách.  Vyzývá tím vlády,  mezinárodní  organizace i  neziskové organizace,  aby
spojily úsilí a realizovaly aktivity s cílem zvýšit povědomí o této problematice.
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Kontakty
proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.
proFem se oblasti genderově podmíněného násilí věnuje již od roku 1993. Poskytuje odborné sociální
a právní poradenství obětem domácího a sexuálního násilí, doplněné o nadstavbové služby  právního
zastupování  a  individuálního  psychoterapeutického poradenství.  Nově od roku 2020 realizuje  také
skupiny  pro  oběti  sexuálního  násilí.  Vedle  přímé  podpory  se  dlouhodobě  věnuje  realizaci
akreditovaných kurzů, advokacii a lobbingu a zvyšování osvěty.

Jitka Poláková, ředitelka proFem
tel.: 774 433 005, e-mail: jitka.polakova@profem.cz, web: www.profem.cz 
V případě, že hledáte pomoc a podporu, obracejte se prosím na poradna@profem.cz 

Tým projektu
Studenti Jakub, Anastasia, Judita, Kristýna a Nela, pod ochranným křídlem proFem, kteří se rozhodli 
přispět k rozšíření povědomí o problematice sexuálního násilí.

e-mail: info@procjsmetonenahlasili.org, web: www.procjsmetonenahlasili.org 
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